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On the Job Training (OJT) – การฝึ กอบรมในขณะทางาน เป็ นเครื่ องมือการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
อีกหนึ่งเครื่ องมือที่ผ้ ูบังคับบัญชาสามารถเลือกเครื่ องมือดังกล่าวนีใ้ นการปรั บปรุ ง พัฒนาและเตรี ยมความพร้ อมใน
ศักยภาพการทางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เนื่องจากว่าเครื่ องมือดังกล่าวนี ้จะต้ องมีการวางแผน การจัดระบบการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะในการทางาน และการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานที่ทางานจริ ง
OJT ต่ างกับการสอนงาน (Coaching) อย่ างไร - มีคาถามจากผู้บริ หารหลายท่านถามมาว่า จริ งๆ แล้ ว OJT
คือ Coaching ใช่หรื อไม่ พบว่าอันที่จริ งแล้ วทัง้ OJT และ Coaching ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือการพัฒนาความสามารถ
บุคลากรเหมือนกัน เพียงแต่ว่า Coaching หรื อการสอนงานนันไม่
้ จาเป็ นว่าจะต้ องทาได้ ในสถานที่ทางานจริ ง (On the
Job Training) เท่านัน้ ในบางสถานการณ์ผ้ บู งั คับบัญชาสามารถเลือกใช้ วิธีการ Coach กับสถานที่ที่มีการจาลองขึ ้นมา
(Off the Job Training) ดังนันแนวคิ
้
ดของการ OJT จึงเป็ นการพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคนิคการสอนงานหรื อการ Coach เข้ า
ช่วย ผู้สอนจะต้ องทาหน้ าที่สอนขันตอนการท
้
างาน และให้ คาแนะนาเชิงปฏิบตั ิในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรื อ
เป็ นกลุม่ เล็กๆ ในพื ้นที่การทางาน ในช่วงเวลาการทางานปกติ โดย OJT นันจะออกแบบเพื
้
่อเน้ นประสิทธิภาพการทางาน
เป็ นการเพิ่มและพัฒนาทักษะขันพื
้ ้นฐานในการทางานของพนักงาน (Skill – based) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ พนักงานเข้ าใจ
และสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ ง เช่น
•

หัวหน้ างานทา OJT กับพนักงานผลิตให้ มีความรู้และทักษะในการใช้ เครื่ องจักร หรื อ

•

หัวหน้ างานขายทา OJT กับพนักงานขายด้ วยการสอนและฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการขาย หรื อ

•

ผู้จัดการซ่อมบารุ งทา OJT เรื่ องหลักปฏิบตั ิในการซ่อมบารุ งเครื่ องจักรกับหัวหน้ างานซ่อม
บารุง และหัวหน้ างานผลิต

ดังนันการท
้
า OJT จะช่วยให้ พนักงานเกิดความเข้ าใจถึงแนวคิด ขันตอนในการท
้
างานที่เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
เป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังพบว่าองค์การสมัยใหม่มกั จะสร้ างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรื อที่เรี ยกว่า
Knowledge Sharing โดยการใช้ เครื่ องมือ OJT เพื่อลดช่องว่างความรู้ของคนในองค์การให้ มากที่สดุ

ใครเป็ นผู้รับผิดชอบทา OJT ให้ กบั พนักงาน - มีคาถามจากผู้บริ หารอีกว่า OJT นันจะต้
้ องเป็ นหน้ าที่ของใครกัน
แน่ หน่วยงานบุคคลใช่หรื อไม่หรื อจะต้ องเป็ นหน้ าที่ของหัวหน้ างาน พบว่าที่จริ งแล้ วการทา OJT นันสามารถด
้
าเนินการ
โดยผู้บัง คับ บัญ ชาหรื อพนักงานคนอื่ นๆ ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญในเรื่ อ งนัน้ ๆ ทัง้ นี เ้ ครื่ อ งมือ พัฒนานีม้ ักนามาใช้ สาหรั บ
พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ ามาทางาน สับเปลี่ยน โอนย้ าย เลื่อนตาแหน่ง มีการปรับปรุ งงานหรื อต้ องอธิ บายงานใหม่ๆ ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะมีหน้ าที่ทา OJT ให้ กับพนักงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อสอนให้ พนักงานทราบ และเรี ยนรู้
เกี่ ย วกับ กระบวนการ/ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง าน (Procedure) วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน (Work Instruction) คู่มื อ การท างาน
(Manual) ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน (Rules & Regulation) หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดการรักษา
องค์ความรู้ไว้ ในองค์การให้ มากที่สดุ
สรุ ปว่า OJT เป็ นเครื่ องมือการพัฒนาความสามารถของบุค ลากร พบว่าจุดเด่นของเครื่ องมือนีก้ ็ คือเน้ น ให้
พนักงานได้ ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ พนักงานรับรู้ ได้ ทนั ทีวา่ ขันตอนหรื
้
อวิธีการใดที่ผิดพลาด เป็ นการฝึ กฝนความชานาญหรื อ
ทักษะพื ้นฐานของพนักงาน เครื่ องมือนี ้จึงช่วยให้ พนักงานใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ งานไม่นานเนื่องจากมีการทางานจริ งโดยมี
หัวหน้ างานหรื อผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบตลอดช่วงเวลาการเรี ยนรู้งาน

